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 اإلهـــــداء 

 بمناسبة بلوغه الثمانين

م  الّطيِّب   د  قْ ْقر  النَّهدي ص  أ   
 وزارع  الكل 

 سن بن فهد الهويمل د. ح

 هذه المنظومة العروضية .. 

 سائالً اهلل تعالى أن يمّد يف عمره وأن يبارك فيه.
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مة(   )المقدَّ

ــو   وأوَّ    ــوْ   أقــــــــ ــ ء  أقــــــــ  شــــــــ

    

ب وْ    ــالق  ْد بـــ ــ  ــ  و ـــ ــا  لاـــ ْن يـــ ــ   أعـــ

 

 

ا       ك  ن ْلاـــــــ     ومـــــــً ا بنمـــــــد   فإنـــــــَّ

 

ــوْ    ــد ال مـــ ــاخ  وعنـــ ــا   النَّوـــ  بنـــ

 

 

 وصــــــــ ِّ وســــــــلِّم علــــــــى ســــــــيِّد  

 

ــوْ    ــ   رســــ ــوايا نبــــ  النــــ
ــيم   عظــــ

 

 

ــد    اوبعــــــ ــً ــدِّ  نظمــــــ ــإنِّ  أقــــــ  فــــــ

  

ــم  ال  ــديلعلـــ ــرو  عـــ ــْ  عـــ  م المثيـــ

 

 

ــش   ــا برمــــ ــواهد فياــــ ــشو  الوــــ  رمــــ

 

نـــــائْ     أ حيـــــْ    لـــــى مـــــلن  اـــــايفْ الق 

 

 

 

 ( 1)الطَّوي ( )بنر   

 (4)"أبــا منــذر  " (3)"ســلبدْي " (2)"أقيمــوا"

 

 ويــــــْ  فاــــــذي شــــــواهد  بنــــــر  الطَّ  

 (5) المديد( )بنر    

   ْ ــ  ــا لبكـــر  "وقـ ــر  المديـــد   (6)"يـ  لبنـ

 

    ْ ــ  ــرَّ "وق ــدَّ  اضــبطوا (7)"ال يغ  ليْ  ذا ال

  
ًا    (1) اا القبض ، وهو يف أص  الدائرة )فعولن مفاعيلن(   ؛ ذلك أنَّ عروضه يلشملم تنلعمله العرب تامَّ

   أربع مراو. 

مناه مراعاة للوزن وهو        (2)  عروضه مقبوضٌة ، والضرب منذوف ، وهذا هو الضرب الثالث ، قدَّ

امْ  ــدور  ا صـ ــَّ  عنـ
ــان  ــ  النعمـ ــوا بنـ  أقيمـ

 

 و اّل تقيمــــــــوا صــــــــاغرين الر وســــــــا  

 
        

 ، والضرب مقبو  االعرو  ، وهذا هو الضرب الثاين وهو    ه مقبوضة عروض      (3)

ــا انـــ    ـــاهالً   ســـل بدي لـــك  اميـــا   مـ

 

شوَّ     ــ  ــم تـــ ْن لـــ ــ  ــار  مـــ ــك  بام بـــ  ويأتيـــ

 
         

رناه مراعاة للوزن ، وهو       (4)    عروضه مقبوضة ، والضرب صنيح ، وهذا هو الضرب امو  ، أ َّ

ــذر   ــا منــ ــنأبــ رورًا صــ ــ   يفل اانــــ  غــ

 

ْرضــ   ــال  وال ع  ــالطَّوع  م ــم أ عط كــْم ب  ول

 
         

   ال ينلعم   ال موشوًءا ، وهو )فاعالتن فاعلن فاعالتن( مرتين.    (5)

 عروضه صنينة ، والضرب صنيح مثلاا ، وهو    (6)

ل يبـــــــًا روا لـــــــ  ا  بكـــــــر  أْنوـــــــ   يـــــــا ل 

 

رار   
ــ  ــن  الفــــــ ــن  أيــــــ ــر  أيــــــ بكــــــ ــا ل   يــــــ

 

        

 ر ، وهو  ، والضرب مقصوعروضه منذوفة     (7)

ه   ــ  ْيوــــــــــــ رًأ ع  ــْ نَّ امــــــــــــ رَّ ــ   ال ي غــــــــــــ
 

ــشواْ    ــائٌر للـــــــ ي   صـــــــ ــ  ــ ا عـــــــ  اـــــــ
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ى" (2)"امــ  نَّ " (1)"والمــ واع"ْف ضـ  أ لــ   (3)"للف 

 

بَّ "و  ــا ال    (4)"ر  ــ   رواهـــ ــْ  بنـــ  ليـــ

 

          

 ( 5) البنيط( )بنر  

ْد أشـاد"  (6)"يا حـار  أ"  شـاهدان    (7)"نْ قـ 

 

ــا"و  ْمنـــ م  ا ذ  ــَّ يوْ   (8)" نـــ ــذا ْله  الـــ ــ  نـــ  ا 

ْوف  "و  ــ  ق ــاذا و  ا"و (9)"ْ  م ــً يروا مع
ــا هـــيَّ "و  (10)"ســ  و     امـ ــَّ  الطالـــوْ   الَّ  (1)"لوـ

 
   عروضه منذوفة ، والضرب منذوف مثلاا ، وهو    (1)

ــاف ٌ  ــم حــــــــــ ــوا أين لكــــــــــ  اعلمــــــــــ

 

ــا   ــ  أو غائبـــــــ ــا انـــــــ ــاهدًا مـــــــ  شـــــــ

 

       

 عروضه منذوفة ، والضرب أبرت ، وهو      (2)

ــةٌ  لفاء  ياقوتــــــــــــ ــذَّ ــا الــــــــــــ   نمــــــــــــ

 

ان  أ    ــ  ــي    ْهقــــــ ــن اــــــ ْ  مــــــ ــ   ْ ر  ــــــ

 

       

   عروضه منذوفة م بونة ، والضرب منذوف م بون مثلاا ، وهو   (3)

ــه   ٌ  يعــــــــــي   بــــــــ ــْ قــــــــ  للفلــــــــــى ع 

 

هْ   ــ  مـــــــ ه  ق د  ــاق  ــدي ســـــــ ــث  ت اـــــــ  حيـــــــ

 

      

   ، والضرب أبرت ، وهو   عروضه منذوفة م بونة   (4)

بَّ نــــــــــــــار  بــــــــــــــ ا أرمقاــــــــــــــا   ر 

 

م  الانـــــــــــــديَّ والغـــــــــــــارا 
 ت ْقضـــــــــــــ 

 

        

ًا ؛ ذلك أن عروضه يف المثمن تكون م بونة    (5) ، وضربه يكون  ما م بوًنا أو    لم تنلعمله العرب تامَّ

مقطوًعا ، وهو يف أص  الدائرة  )منلفعلن فاعلن( أربع مراو ، وينلعم  موشوًءا  وهو )منلفعلن  

 فاعلن منلفعلن( مرتين.  

    عروضه م بونة ، والضرب م بون مثلاا ، وهو  (6)

ــة   ي ن مـــــنكْم بداهيـــ ــ  ــار  ال أ ْرمـــ  يـــــا حـــ
 

ــ  وال   ْبلـــ وقٌة ق  ــ  ــا ســـ ــم يلقاـــ ك  لـــ ــ   ملـــ

 

         

   عروضه م بونة ، والضرب مقطوع ، وهو   (7)

ــ  عواء  تنملنـ ــَّ ــارة  الوـ ــاد  الغـ ــد أشـ  قـ

 

وب    رح  ْين  ســــ  ــ  ة  اللَّْنيــ ــ  ــر اء  معروقــ   ــ

 

       

 عروضه موشوءة صنينة ، والضرب موشوء مذا  ، وهو      (8)

يَّلـــــــْ   ْمنـــــــا علـــــــى مـــــــا    م  ا ذ    نـــــــَّ

 

ــن   ــرٌو مــ ــد  وعمــ ــن زيــ ــعد  بــ ــيمْ ســ  تمــ

 

       

 عروضه موشوءة صنينة ، والضرب موشوء صنيح مثلاا ، وهو     (9)

ال ــ  ــع   ــــ بــــ ــى ر  ــويف علــــ ــاذا وقــــ  مــــ

 

م    نــــــــــــــــلعو  ِ   ار    م  ــ  ْ ل ولــــــــــــــ  م 

 

       

 ءة صنينة ، والضرب موشوء مقطوع ، وهو  عروضه موشو   (10)

ــا امْ  ــا ميعــــــ ــًا  نمــــــ ــيروا معــــــ  ســــــ

 

 يـــــــــو   الثالاـــــــــاء بطـــــــــن  الـــــــــوا ي 
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 (2)الوافر( )بنر  

   ْ ر  رابعاـــــــا قـــــــ 
افـــــــ   (3)"لنـــــــا"وو 

 

ــدْ "  ــب  "و (4)"لقــ ــوْ   (5)"أعاتــ قــ ا ع  ــً  قلبــ

 (6) الكام ( )بنر   

ْوو  " ن  ك  " (7)"صـــ  ْونـــ  ع  د   ذا (8)"    ب عـــْ

     

نْ "  ـــ م  نٌ " (9)"ل ــ  م
ــْ   " (10)"   ْوْ   (1)"وم  ن ــ   ب ن

 
 

   عروضه موشوءة مقطوعة ، والضرب موشوء مقطوع ، وهو    (1)

ال    ــْ ــن أ  ــــ و   مــــ ــَّ يَّ   الوــــ ــ  ــا هــــ  مــــ

 

ــواح   وْح  الــــ ــ  ــارًا اــــ ــنْ  قفــــ  أضــــ

 

        

ذ    ( 2) ؛  ًا  تامَّ العرب  تنلعمله  أص   لم  يف  وهو   ، القطف  يلشماما  المندَّ   يف  وضربه  عروضه  أنَّ  لك 

 ( س  مراو ، وينلعم  موشوًءا وهو )مفاعللن( أربع مراو.  الدائرة  )مفاعللن

 عروضه مقطوفة ، والضرب مقطوف مثلاا ، وهو     (3)

ارٌ  ش  ا غــــــــــ  ق ا  وِّ ن ٌم ن نــــــــــ  ا غــــــــــ  نــــــــــ   ل 

 

ــ ا   صـــــــ
ــا ع  ل اـــــــ لَّ ــرون     أ نَّ قـــــــ ــ   اـــــــ

 

       

 صنينة ، والضرب موشوء صنيح مثلاا ، وهو    عروضه موشوءة (4)

ــة  أنَّ ل ــْ  ربيعـــــــــــ ل مـــــــــــ ــد ع   قـــــــــــ

 

   ِ ــ  لـــــــــــــ ــٌن     حبلـــــــــــــــك واهـــــــــــــ

 

        

 عروضه موشوءة صنينة ، والضرب موشوء معصوب ، وهو    (5)

ــا  هــــــــــــــــــــــ ر  ــا و م  ب اــــــــــــــــــــــ
 أ عات 

 

ين   ــ  ب ن  وت عصـــــــــــــــــــ
ــ   فل ْغضـــــــــــــــــــ

 

        

الدائ  ( 6) أص   يف  وهو   ، ًا  تامَّ العرب  وهو  اسلعملله  موشوًءا  وينلعم    ، مراو  س   )ملفاعلن(  رة  

 )ملفاعلن( أربع مراو.    

ٌة ، والضرب تا ٌّ مثلاا ، وهو    (7)  عروضه تامَّ

  ً د  ــ  ــن نـ ر  عـ ــِّ ــا أقصـ ــنوو  فمـ  و ذا صـ

 

مــــــ   مائل  وت كرا  وامــــــا علمــــــ   شــــــ 
 

        

 عروضه صنينة ، والضرب مقطوع ، وهو    (8)

اـــــــــــنَّ فإنـــــــــــه ك  عمَّ ْونـــــــــــ  ع   و ذا   

 

 ننـــــــٌب يشيـــــــدك عنـــــــدهنَّ  بــــــــاال 
 

        

 عروضه صنينة ، والضرب أحذ مضمر ، وهو     (9)

يار   ن الـــــــــــدِّ ل ين  فعاقـــــــــــ   ر  بـــــــــــ  ل مـــــــــــ   ام 

 

ر    ــْ طـــــــ ــا الق  ر  ي اـــــــ ــَّ يـــــــ ْ  وغ  ــ  ســـــــ ر     
 

        

 عروضه حذاء ، والضرب أحذ مثلاا ، وهو    (10)



 

 

 

 
4 

 

ْف   ب ق  "أض  ْ  "و  (2)"ْ  ولقـْد سـ  د   (3)" ـ 

 

ْوْ    ــ  ْرع  الطابـــــ ــ  ب ه  قـــــ ــْ د  ت وـــــ اه  و  ــ   شـــــ

ــْ     بــــــــ ق    ذا ، و ذا (4)"افلقــــــــــرو  "و 

 

ــْ     ب يـــ م  "ق  ــ  ْوْ    (5)"هـــ ــ  ــا ت قـــ ٌ  مـــ ــ   اامـــ

 (6) (جش  الا   بنر  ) 

ــ   ــر الاــــ ــان  بنــــ ه  اانــــ واهد  ــ      شيشــــ

 

نْ "  فــا مــ  ه  "و (7)"ع  ر  اــْ لوْ   (8)"مــا ه   بالــذَّ

  

 

 

 

 
اــــــــا  م 

ال  ع  ا م  نـــــــ  ْ  وم  فـــــــ     مـــــــٌن ع 

 

ٌ  أ ـــــــــ ا وبـــــــــارٌ  تـــــــــ  طـــــــــ  ب  ه   ر 
 

         

 عروضه حذاء ، والضرب أحذ مضمر ، وهو    (1)

 ومنـــــــ   أشـــــــوع  مـــــــن أســـــــامة   ذْ 

 

ْعر    ـ َّ يف الــــــــذا شا   ولــــــــ  ْ  نــــــــ  يــــــــ  ع     
 

         

 صنينة ، والضرب موشوء مرّف  ، وهو    عروضه موشوءة (2)

م  ،  لــــــــــــــ َّ   ولقــــــــــــــد ســــــــــــــبْقل ا 

 

رْ   ــ  عــــــــــ   وأنــــــــــ     ــــــــ ْم نش  لــــــــــ   ف 
        

 شوءة صنينة ، والضرب موشوء مذا  ، وهو عروضه مو  (3)

ه   قامــــــــــــــ  ٌ  يكــــــــــــــون  م  د    ــــــــــــــ 

 

يــــــــــــــاْ     الرِّ
ف  ْ ل لــــــــــــــ   أبــــــــــــــدًا بم 

          

 مثلاا ، وهو  عروضه موشوء صنينة ، والضرب موشوء صنيح   (4)

ــنْ  ال تكــــــــــ ــ  ْرو  فــــــــــ ــ   و ذا افل قــــــــــ

 

ــَّ     عًا وتومـــــــــــــــــــــ ل  وـــــــــــــــــــــــِّ  م 
       

 ، وهو    عروضه موشوءة صنينة ، والضرب موشوء مقطوع   (5)

 ذاـــــــــــــروا اإلســـــــــــــا  م  و ذا هـــــــــــــ  
 

ــناو    ــروا الننـــــــــــــــــــ  ءة أاثـــــــــــــــــــ
         

 مفاعيلن( س  مراو.   ال ينلعم   ال موشوًءا ، وهو )مفاعيلن( أربع مراو ، ويف أص  الدائرة )  (6)

 عروضه صنينة ، والضرب صنيح مثلاا ، وهو     (7)

ـــ اــــــــ ــى النَّ ن    ليلـــــــ
ــ  ــا مـــــــ  عفـــــــ

 

ْمر    ــالغ  ــام مال  فـــــــــــ ـــب  فـــــــــــ  ــــــــــــ
         

 عروضه صنينة ، والضرب منذوف ، وهو    (8)

ـــ يـــــــ اغ  الضَّ ــ  ري لبــــــ ــْ اــــــ ــا ه   ومــــــ
 

لو     ــذَّ ــالظَّْار  الـــــــــــــ ـــم بـــــــــــــ  ــــــــــــــ
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 ( 1)( شالرَّ  بنر  )

ْلمى"و   يــــــش  ببنــــــر الرا  (2)" اٌر ل نــــــ 

 

م   
ب  مناـــا"لـــ  لـــْ ع  ي ميـــْ   (3)"الق  طـــْ  ل ق 

ا  (5)"مـا هـاج  "و  (4)"قْد هاج  ق لب "و  ْشنـً  ح 

 

ــ "و  ــا ليلنــ ــْ   (6)"يــ ليــ ــر ا  ــ   غيــ  انــ

( م  الرَّ  بنر  ) 
 (7) 

ه   ْملــــ  ِ  "ويف ر  ْن  الــــ و    (8)"مثــــ  ســــ 

 

ــ  ْ "و  ــوْ   (9)"أ ْبلــ ــب   يطــ ا بنــ ــً  زعيمــ

ف نْ  (10)"لــْ  قا"و   لــ  يْ ل     "و  نــي   احــذ 
ْ
 "(1) 

 

   ِ بِّغه ت لـــــْ ْشء  ســــ   الوميـــــْ   لــــه الوـــــ 

 
 

ًا ،     (1) وهو يف أص  الدائرة  )منلفعلن( س  مراو ، وينلعم  موشوًءا وهو  )منلفعلن(  ينلعم  تامَّ

 هو  )منلفعلن( مرتين. أربع مراو ، وموطوًرا وهو )منلفعلن( اال  مراو ، ومناوًاا و

ٌة ، والضرب تا ٌّ مثلاا ، وهو      (2)  عروضه تامَّ

ى  ـــــــــارةٌ  ل ْيم  ى  ذ ســـــــــ  ْلم    اٌر لنـــــــــ 
 

ر    يات اـــــــا م  رًا تـــــــ  فـــــــْ رْ ق  بـــــــ   ثـــــــ   الشا
         

 عروضه صنينة ، والضرب مقطوع ، وهو     (3)

ــالمٌ  ــرتيٌح ســـــ ــا منـــــ ــب  مناـــــ  القلـــــ
 

ــو     ــٌد مواـــــ ــ   اهـــــ ــب  منـــــ  والقلـــــ
          

 عروضه موشوءة صنينة ، والضرب موشوء صنيح مثلاا ، وهو     (4)

 قــــــــــد هـــــــــــاج  قلبـــــــــــ  منـــــــــــشٌ  
 

ر   
ــ  ْقفـــــــــــــ و م  ر  ــْ مـــــــــــــ ــن أ ِّ ع   مـــــــــــــ

  

 وه  الضرب  ، وهو  عروضه موطورة ،   (5)
 

ا  و  ْوًوا قـــــد شـــــ  ا وشـــــ  اج  أحشانـــــً  مـــــا هـــــ 

 

 

 

 عروضه مناواة ، وه  الضرب  ، وهو     (6)
 

عْ  ذ   يـــــــــــــا ليلنـــــــــــــ  فياـــــــــــــا  ـــــــــــــ 

 

 

 

الدائرة  لم     (7) أص   يف  وهو   ، ه  عروض  تلش   المندَّ   يف  النذف  علة  من  ؛  ًا  تامَّ العرب  تنلعمله 

   ( س  مراو ، وي نلعم  موشوًءا ، ووزنه )فاعالتن( أربع مراو.)فاعالتن

 عروضه منذوفه ، والضرب صنيح ، وهو     (8)

ك  الــــــ د  ى ب عــــْ فـــَّ ْر   ع  ِ  البــــ  ْن  م ثـــْ   ســــ 
 

اه  و  ــ  ْغنـــــ ْطر  م  ما   ـــــــــق  ــِّ  تأويـــــــب  الوـــــ
         

 عروضه منذوفة ، والضرب مقصور ، وهو    (9)

ًا ــ  أل كــــــ ــ  م  ــان  عنــــــ ــ   النعمــــــ  أبلــــــ

 

ــارْ   ــ  وانلظــــ ــا  حبنــــ ــد  ــــ ــه قــــ  أنــــ
          

 عروضه منذوفة ، والضرب منذوف مثلاا ، وهو    (10)

ا   ل اــــــــا   ال ننــــــــاء  لـــــــــمَّ
 قالــــــــ  

 

ْب    شـــــاب  رأســـــ  بعـــــد  هـــــذا واشـــــلا 
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  ْ راٌو "وقــ  ْقفــ  ْ    (2)"م  امــا لــ  "وقــ   (3)"ـ م 

 

ــه    ــْ  بــ ــا انيــ ْش يــ ــ  و تفــ ــرَّ ْين  قــ ــ   العــ

 (4) (ريعالنَّ  بنر  ) 

 (6)"هـاج  الاـو "و  (5)"أزمان  سلمى"و

 

ــم ت  "و  ــ  قْ لــ ــي   ل   (7)"نْ د  صــ ــْ ق  أ ا قــ  ْ  يــ

ٌك "قــ       نــْ
ْنن ه  "و (8)"النَّوــر  م  نْضــ   (9)"ي 

 

يــْ   (10)"ْ  صــاحب  "ســريًعا علــى   ع   يف الرَّ

  

 
 صنينة ، والضرب موشوء منبَّ  ، وهو   موشوءة عروضه  (1)

ـــ ــا واســـــــــ  َّ اْرب عــــــــ
ــ  ل ْيلــــــــ ــا     يــــــــ

 

فانْ   ــْ نــــــــــــ ْبعــــــــــــــًا بع   ـل ــــــــــــــ ا ر 
         

 عروضه موشوءة صنينة ، والضرب موشوء صنيح مثلاا ، وهو     (2)

 مقفـــــــــــــــــــــراٌو  ارســـــــــــــــــــــاٌو 
 

ــور    ــاو  الشبــــــــــــــ ــ    يــــــــــــــ  مثــــــــــــــ
        

 ، وهو  صنينة ، والضرب موشوء منذوف  عروضه موشوءة  (3)

ـــ ــه العيــــــ ــرو بــــــ ا قــــــ ـم 
ــ  ــا لــــــ  مــــــ

 

ــنْ   ــذا امــــــــــ ــن هــــــــــ ــان مــــــــــ  ـنــــــــــ
          

يف     (4) وهو   ، والصلم   والوقف   الكوف   علة  تلنقاما  عروضه وضربه  منَّ   ، ًا  تامَّ العرب  تنلعمله  لم 

)منلفعلن منلفعلن الدائرة  ،    أص   مرتين  فاعلن(  منلفعلن  )منلفعلن  النقيقة  ( وعلى  مفعوالو 

 نه )منلفعلن منلفعلن مفعوالو(.    وينلعم  موطوًرا ووز

 عروضه مطوية مكووفة ، والضرب مطوي موقوف ، وهو      (5)

 أْزمــــان ســــلمى ال يــــر  مثلاــــا الــــرْ 

 

ــراْ    ــا   وال يف عــــــــــــ ا ون يف شــــــــــــ  ر 
         

 عروضه مطوية مكووفة ، والضرب مطويٌّ مكووٌف مثلاا ، وهو     (6)

ــا  ــذاو الغضــ ــٌم بــ ــو  رســ اج  الاــ ــ   هــ
 

ٌِ منــــــــــ  و    م لولــــــــــ  نــــــــــْ ٌم م 
 لعو 

          

 عروضه مطويٌة مكووفة ، والضرب أصلم ، وهو     (7)

ــا  نـــ ــ   ال   يـــ ْد لق  ــ  ــم تقصـــ ــْ  ولـــ  قالـــ
 

ــماعْ    ــ   أســــــ ــد أبلغــــــ الً فقــــــ ــْ اــــــ  م 
  

 عروضه م بولة مكووفة ، والضرب م بو  مكووف مثلاا ، وهو      (8)

نــــــــا   النَّوــــــــر م نــــــــٌك والو ــــــــوه    

 

ن مْ    نيــــــــٌر وأ ـــــــــراف اماــــــــفِّ عـــــــــ 

         

 عروضه موقوفة موطورة ، وه  الضرب ، وهو     (9)
 

 ن  يف حافات اــــــــــا بــــــــــامبواْ  نْ ي نْضــــــــــ  

 

 

 

 عروضه مكووفة موطورة ، وه  الضرب ، وهو      (10)
 

ــا  ْذل يــــ ــ  الَّ عــــ ــ  ــ   أقــــ ب ْ  رْحلــــ
ــاح   صــــ
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 ( 1) (ننر الم   بنر  )

 اطـــــــو   وتـــــــاج   (2)"ابـــــــن  زيـــــــد    نَّ "و

 

ي    "و  (3)"ص ًا"و  وْ    (4)"ا  ِّ سعد    و  و   ح 

 ( 5)(فيفال    بنر  ) 

  ْ ــ  ــ "وق ــ  َّ أهل ــ   " وشــعِّث (6)"ح  (7)"بمي

 

ــ"و  صـــــيدْي  لـــــ َّ ي ميـــــْ   (8)"   ليـــ
 ق 

 

 
ًا ؛ من ضربه يف المندَّ  يلشمه الط  ، وهو زحاٌف يوري     ( 1) يف الضرب مور   لم تنلعمله العرب تامَّ

)منلفعلن   النقيقة  وعلى   ، مرتين  منلفعلن(  مفعوالو  )منلفعلن  الدائرة   أص   يف  وهو   ، العلة 

منلفعلن مفعوالو مفلعلن( يف الوطر الثاين. وينلعم   مفعوالو منلفعلن( يف الوطر امو  ، و) 

، و)منلفعلن مفعو  العرو  موقوفة  لن(  ذا اان   مناوًاا ، ووزنه )منلفعلن مفعوالن(  ذا اان  

 .   العرو  مكووفة

 عروضه صنينة ، والضرب مطوي ، وهو    (2)

الً    نَّ ابـــــــــن  زيـــــــــد  ال زا  منـــــــــلعم 
 

فـــــــا   ر   الع 
ه  ر   لل يـــــــر ي فوـــــــ  يف م صـــــــْ

 

         

 عروضه موقوفة مناواة ، والعرو  ه  الضرب ، وهو   (3)
 

ــدارْ   صــــــــــــ ًا بنــــــــــــ  عبــــــــــــد الــــــــــ

 

 

   

 ه  الضرب ، وهو    عروضه مكووفة مناواة ، والعرو   (4)
 

ْعدا ــ  ْعد  ســــــــــــــ ــ  ــ   ا ِّ ســــــــــــــ  ويــــــــــــــ

 

 

 

أص      (5) يف  وهو   ، ًا  تامَّ العرب  وينلعم   اسلعملله   ، مرتين  فاعالتن(  لن  منلفع  )فاعالتن  الدائرة  

 موشوًءا ، ووزنه )فاعالتن منلفع لن(.  

 عروضه صنينة ، والضرب صنيح مثلاا ، وهو    (6)

ْرنـــــا فبـــــا و  حـــــ  َّ أهلـــــ  مـــــا بـــــين   
 

ــِّ ا    ال  ــًة بالنــــــــ لويــــــــ ــَّ  ع  لــــــــ  وح 
 

         

 امو  من العرو  امولى ، وهو  هذا شاهد على  واز   و  اللوعيث يف الضرب     (7)

يــــْ    ن مــــاو  واســــرتا   ب م   لــــي   مــــ 
 

يــــــــْ   ميــــــــِّ   امحيــــــــاء      نَّمــــــــا الم 
 

يـــــْ    مـــــن  يعـــــي   ا يبـــــًا   نمـــــا الم 

 

ــاء    ه  قليـــــــــ   الرَّ ـــــــ ــ  فًا بالـــــــ ــ   ااســـــــ

 

         

 عروضه صنينة ، والضرب منذوف ، وهو    (8)

  ْ مَّ هــــ  عري هــــْ  اــــ  مْ ليــــ   شــــ  نْا  يــــ 
  ت 

 

 ذاك  الــــــــرَّ    
ْن   ون 

ــ  ْن مــــــ  أ  ي نــــــــول 
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ْف    ْرنا"أض  د  ر "و  (1)" ْن قـ   (2)"مـاذا تـ 

 

 (3)يـشوْ    " طب    ا ا "  لي   ، ق ْ    تلْ   

  

 (4) (المضارع بنر  )

عـــــــــاين" ارعنا (5)"   ضـــــــــ    لياـــــــــا م 

 

 ســــــــعاً ا فمــــــــاذا ت رانــــــــا نقــــــــوْ   

 (6) (المقلضب بنر  )  

 اـــــــمَّ ال   لاـــــــا (7)"أقبلـــــــْ  "لنـــــــا 

 

ــِّ   ــبمقلضــــــب  الوــــ ــٌ  ا قيــــ  ْ  عر  بيــــ

  

  

 
 عروضه منذوفة ، والضرب منذوف مثلاا ، وهو     (1)

رنا يومــــــــًا علــــــــى عــــــــامر   د    ْن قــــــــ 
 

ــمْ   ه  لكــــــ ــْ عــــــ ــه أو ن د  ــْف منــــــ  ننلصــــــ
         

 صنينة ، والضرب موشوء صنيح مثلاا ، وهو   وءةعروضه موش  (2)

ر   ــ  ــاذا تـــــــ ــعري مـــــــ ــ   شـــــــ  ليـــــــ
 

رو  يف أمرنــــــــــــــــــــــــا   مـــــــــــــــــــــــْ  أ ا ع 
          

 عروضه موشوءة صنينة ، والضرب موشوء م بون مقصور ، وهو     (3)

ــو ــْم تكـــــــ ب   ْن لـــــــ ــْ طـــــــ ــ ا     اـــــــ
 

ــير    بلْم ينــــــــــــــ
ــ  ضــــــــــــــ ــوا غ   نــــــــــــــ

         

التن( مرتين. وهو يف أص  الدائرة  )مفاعيلن فاع التن  فاع    ال ينلعم   ال موشوًءا وهو )مفاعيلن    ( 4)

 مفاعيلن( مرتين.  

 عروضه صنينة ، والضرب صنيح مثلاا ، وهو    (5)

ــعا    ــى ســــــــــــ ــاين  لــــــــــــ   عــــــــــــ
 

ــعا     ــو  ســـــــــــ ــ  هـــــــــــ   واعـــــــــــ
          

منلفعلن   (6) )مفعوالو   وهو   ، موشوًءا  ينلعم   ال  )مفعوالو   ال  الدائرة   أص   يف  وهو  مرتين.   )

 نلفعلن( مرتين. منلفعلن م 

 عروضه مطوية ، والضرب مطويٌّ مثلاا ، وهو    (7)

ْ  فــــــــــــــــال    لاــــــــــــــــا   أْقب لــــــــــــــــ 
 

ـــ       ــان االــــــــــــــــــــــ  عارضــــــــــــــــــــــ
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 ( 1)(المولث بنر  )

ــا  ــيٌ  "ومولثنـ ــا  مـ ــبطن  مناـ  (2)"الـ

 

ـ  مْ "وشــعِّث بــ  ْ  مــا أقــوْ   لــ   (3)"ال ي عــ 

 (4) (الملقارب  بنر  ) 

ا تمــــيمٌ "  (6)"ويــــأوي  لــــى" (5)"فأمــــَّ

 

 (8)"ْ  يــْ ل     "اــم  (7)"وأروي مــن الوــعر" 

 أْ ش  لـــــ  ت وْ  (9)"ْو ر  فـــــ  قْ أ   ة  نـــــ  مْ     نْ مـــــ  أ  " 

 

ــَّ "  ــ ْ   ْف تعفـــ ــذَّ  (1)"وال تبلـــ  ليْ  االـــ

 
 

فاعالتن  ال ينلعم   ال موشًءا ، وهو )منلفع لن فاعالتن( مرتين. وهو يف أص  الدائرة  )منلفع لن     (1)

 فاعالتن( مرتين. 

 اا ، وهو  عروضه صنينة ، والضرب صنيح مثل  (2)

مـــــــــــــيٌ    الـــــــــــــبطن  مناـــــــــــــا   
 

ــال     ــ   الاــــــــــــ ــه  مثــــــــــــ  والو ــــــــــــ
          

 هذا شاهد على  واز   و  اللوعيث يف ضربه ، وهو    (3)

ْم ال ي عـــــــــــ  مـــــــــــا أقـــــــــــو   
 لـــــــــــ 

 

ــأمو     يد  المـــــــــــــــــــــ ــَّ  ذا النـــــــــــــــــــــ
          

(4 )     ، موشوًءا  وينلعم    ، مراو  امان  )فعولن(  الدائرة   أص   يف  وهو   ، ًا  تامَّ العرب  ووزنه  اسلعملله 

ْشء  الذي يل    رب ويف الو  ا يف الضَّ )فعولن( س  مراو. تنبيه  يووز يف عرو  هذا البنر القبض وأمَّ

ْشء  الذي يل  الضرب امبرت فال يووز ، قا  ابن القطاع   وقد أ ازه ام ف   العرو   البرتاء  والو 

 وهو غلط.  

ة ، والضرب تا ٌّ مثلاا ، وهو    (5)  عروضه تامَّ

ا ت ر  فأمــــــــَّ  مــــــــيٌم تمــــــــيم  بــــــــن مــــــــ 
 

ــا   ى ن يامــــــ ــ  ْوبــــــ ــو   ر  م  القــــــ ــاه   فألفــــــ
 

         

 عروضه صنينة ، والضرب مقصور ، وهو     (6)

 ويــــــــأوي  لــــــــى ننــــــــوة  بائنــــــــاو  
 

راضــــــيع     م 
ْعث  عاْ   وشــــــ   مثــــــ   النــــــَّ

 

        

 عروضه صنينة ، والضرب منذوف ، وهو    (7)

ا  عر شـــــعًرا عويصـــــً ي مـــــن الوـــــِّ  وأْرو 
 

وايننـــــــِّ  الــــــــرا   و   واة الـــــــذي قــــــــد ر 
 

       

 عروضه صنينة ، والضرب أبرت ، وهو    (8)

ــى رســــــم   ار   ــا علــــ و ــــ ــ َّ ع    ليلــــ
 

هْ   ــَّ يــــ ــن م  ليمى ومــــ ــ  ْن ســــ ــ  ْ  مــــ ــ  لــــ    
 

        

 عروضه موشوءة منذوفة ، والضرب موشوء منذوف مثلاا ، وهو    (9)
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 (2)(الملدارك بنر  )

ــد  ــامٌر "لقــــ ــا عــــ ــالًما اءنــــ  (3)"ســــ

 

 بوْ  انـــاها الـــذا (4) " ار ســـلمى"اـــذا  

 (5)"هـــــذه  ارهـــــم أقفـــــرو "بلـــــى  

 

 لـوْ  والطا  (6)"قـف علـى  ارهـم"أ ـ   

ــ    ــأ ت    نْ  ْف أضــ ــ  "وــ ــَّ  (7)"ةً ر  اــ  ْ  ر  وا ــ

 

مَّ "فـ  (8)"مال  "و   اراض ال يوْ  (9)  "ـش 

 
 

ْو  ــر   أقفـــــــــــــ
ــة  ن   منـــــــــــــ ــ   أمـــــــــــــ

 

ضــــــــــــــا    لنــــــــــــــلمى بــــــــــــــذاو  الغ 
 

        

 شوءة منذوفة ، والضرب موشوء أبرت ، وهو   عروضه مو  (1)

ْف وال تبلــــــــــــــــــــــ    تعفــــــــــــــــــــــَّ
 

ــا   ض  يأتيكــــــــــــــ ــْ ــا ي قــــــــــــــ  فمــــــــــــــ
 

        

أص        ( 2) يف  وهو   ، مصنوع  فيه  ور   وما   ، ًا  تامَّ العرب  تنلعمله  لم  ال باز  ابن  وقا    ، ًا  تامَّ ينلعم  

 الدائرة  )فاعلن( امان مراو، وينلعم  موشوًءا، ووزنه )فاعلن( س  مراو.  

   عروضه صنينة ، والضرب صنيح مثلاا ، وهو    (3)

ــالًنا  ـــًما صـــــ ــامٌر سالـــــ ــا عـــــ   اءنـــــ

 

ــن   ــان مـــ ــا اـــ ــان مـــ ــدما اـــ ــامر  بعـــ  عـــ

 

        

   عروضه موشوءة صنينة ، والضرب موشوء م بون مرفَّ  ، وهو   (4)

ــان   مـــــــــ ْنر  ع  ــ  ــلمى ب وـــــــــ   ار ســـــــــ

 

وان    لـــــــــ  نـــــــــاها الب لـــــــــى الم  ْد ا   قـــــــــ 

 

        

ع يوافِ   مالحظة   اءو العرو        عة ، والمصرَّ   الضرب ولذا  اءو م بونة مرفَّلة  يف هذا البي  مصرَّ

   فلنبَّه.

   عروضه موشوءة صنينة ، والضرب موشوء مذا  ، وهو   (5)

هــــــــــــــْم أقفــــــــــــــرْو   هــــــــــــــذه  ار 

 

هورْ   ا الــــــــــــدا ْلاــــــــــــ  وٌر من  ــ  بــــــــــ  أْ  ز 

 

        

   عروضه موشوءة صنينة ، والضرب موشوء صنيح مثلاا ، وهو    (6)

ْف  ــ  ي نْ قــــــ
ــ  ــم واْبكــــــ ــى  ارهــــــ   علــــــ

 

منْ   ــدِّ ــا والــــــــــــ  بــــــــــــــين أ اللاــــــــــــ

 

        

   ال بن فيه حنن ، وهو هذا شاهد على أن     (7)

والوة        رٌة   رحــــــــــــْ  ب صــــــــــــ   اــــــــــــ 

 

فاــــــــــــــا ر ــــــــــــــٌ  ر ــــــــــــــ      فل ل قَّ

 

 

 هذا شاهد على أنَّ القطع يف حووه  ائش ، وهو    (8)

 مــــــــــــــال  مــــــــــــــاٌ   ال   رهــــــــــــــمْ 

 

مْ   ــ  رذوين ذاك  ام هـــــــــــــــــ  أو بـــــــــــــــــــ 

 

         

 هذا شاهد على  واز ا لماع ال بن والقطع يف بي   واحد ، وهو    (9)
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 ال اتمة 

 ْ  أشــــــــرق   اهلل  نْ  وحمــــــــًدا لــــــــك  

 

ــم     ــا الوـــ ــْ   لنـــ ــامفوْ   أو  ذنـــ  بـــ

ــ ِّ  لاـــــــ  علـــــــى أحمـــــــد     وصـــــ

 

ــدوْ    ــنب  عــــــ ــرا   وصــــــ  و    اــــــ

  

صبينة امحد وهلل النمد  النظم وتم ـه1442/منر / 2نظماا يف  بدأو  

 ـ. ه1442/منر / 4

 
ًى  ن  ْين  ضـــــــــ  ٌ  ل ْلبـــــــــ  ــ  ْ    بـــــــ مـــــــــَّ  ز 

 

ل كوا  ــ  ــة  قـــــــــد ســـــــ ور  ت اامـــــــ ــ   يف غـــــــ
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  المصطلناو الوار ة يف النظم والاام 

 ة مَّ ااوبعض المصطلناو ال

 

 واالرتباطية الزحافات المفردة والمزدوجة

ا الشحافاو      .وه  ال تكون  ال يف اواين امسباب   ومش و ةٌ  مفر ةٌ   فا  نوعان  وأمَّ

ا  لااالمفر ة فأمَّ  النرف الثاين الناان  من الوشء.  ف  ذْ   وهو ح  ال بن  فثمانية  أوَّ

   وهو  سكان النرف الثاين.  اإلضمارام 

 حذف النرف الثاين الملنرك.هو   والوق ام 

   وهو حذف النرف الرابع الناان.  الطَّ ام  

   وهو حذف النرف ال ام  الناان. ضبْ الق  ام 

  سكان النرف ال ام .  وهو   بْص الع  ام 

 حذف النرف ال ام  الملنرك. وهو    قْ الع  ام 

   وهو حذف النرف النابع الناان. فالك  ام 

 

ا  لفأربعة المش و ةوأمَّ  ن. بْ وال      وهو ا لماع الط ِّ   بْ ال   اا   أوَّ

 مار.    وهو ا لماع الط ِّ واإلْض  شْ ال   ام  

 ن.  بْ   وهو ا لماع الكفِّ وال   ك الوَّ ام 

 ب.   ْص والع   فِّ   وهو ا لماع الك  ق النَّام 
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تأيت   االرتبا ية  ام  سالمة  الشحافاو  أنَّ  باالرتبا ية   أو    ال فيف    بب  النَّ   وأعن  

بنالمة  احفل  مش مرتبٌط  مشاحفل     فيف    سبب    ه  أو  ،   ر  بإيواز  معناها  هو  هذا   ، ه 

لاا    أوَّ  ، االاة  أو  المعاقبةوه   واحدة  تفعيلة  يف  سببين  فيفين  تواور   وه     

مًعا م ينلما  أْن  ما  فل ا   ، ف أحدهما وينلم اآل ر تفعيللين  ي شاح  أن  أو  الشحاف  ن 

فا مًعا.   وال يووز أن ي شاح 

  وه  تواور  سببين  فيفين يف تفعيلة واحدة ، أحدهما يلنقه الشحاف  المراقبةام 

أنْ  يوب  مًعا    واآل ر  الشحاف  يصيباما  أال  فيلو ب   ، الشحاف  من  سالـًما  يكون 

 وأال ينلما مًعا.  

  وه  تواور سببين  فيفين يف تفعيلة واحدة  ، فلاما أن ينلما مًعا من المكانفةام  

ف أحدهما وينلم اآل ر.   الشحاف أو أن ي شا فا مًعا ، أو أْن ي شاح   ح 

 

 مجرى الزحاف   التي تجريالعلُل علل الزيادة والنقص و

 حاف.توري مور  الشِّ  ٌ  ل  نقصان وع      ل  وع   زيا ة       ل    ع    االاة أنواعل  الع  

ا   لاا     الشيا ة    عل   فأمَّ  ره وتٌد    وهو زيا ة سبب   فيف  على ما  رفي اللَّ فثالاة ، أوَّ

  موشوء الكام  والملدارك. وهو يد    موموٌع.

وهو يد   موشوء   وهو زيا ة حرف  ساان  على ما   ره وتٌد موموٌع.  اللذيي ام  

 البنيط والكام  والملدارك. 

سبٌب  فيف.  اللنبي ام   ما   ره  على  ساان   حرف   زيا ة  وهو  يد       وهو 

 موشوء الرم .  
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ا   لاافلنعة   عل  النق   وأمَّ . من   ر الوشء    وهو ذهاب سبب   فيفالنذف   أوَّ

يد     )مفاعيلوهو  يف  الطوي    يد    بنور   فلصيرنسلة  فلنق   لى    (  )مفاع ( 

فلصير)فع )فاعالتن(  يف  والمديد   والرم      ولن(  )فعولن(  فلنق   لى  )فاعال( 

، االطوي   وهو  الاشج   ويد    االمديد  وهما  يف    وال فيف   الملقارب  ويد   

 )فعو(.  فعولن( فلصير)

ذف  طْ الق  ام   أي   العصب  مع  النذف  وهو  سبب   فيف     الوشء هاب  من   ر 

الوافر فلصيرو سكان ما قبله وهو يد فلنق   لى      على )مفاعللن( يف   ) ْ )مفاع 

 )فعولن( .  

و سكان ما قبله وهو    من   ر الوشء    وهو حذف ساان الوتد الموموعع  طْ الق  ام  

ْ ( فلنق   لى )ف ْعلن(    لصيرن( يف البنيط فيد   على )فاعل ذلك  ، والكام  ا)فاع 

)فع   فينق   لى   ، )ملفاعْ (  فيه  )ملفاعلن(  فيصير يصير  أيضًا  والر ش   ، التن( 

)مفعولن(.   فينق   لى  )منلفعْ (  فيه  موابه  )منلفعلن(  القطع  أنَّ  وسلالح  

وأمَّ   ، الوتد  على  يد    هذا  أن  غير   ، ذاره  اآليت  ْصر  على للق  فيد    القصر  ا 

 النبب.   

ام حذف   من   ر الوشء    وهو القطع مع النذف أي  ذهاب سبب  فيف  البرت   ام

المديد  يف  )فاعالتن(  على  يد    وهو   ، قبله  ما  و سكان  الموموع  الوتد  ساان 

 )فْع(.   تد   على )فعولن( يف الملقارب فلصير)فاعْ ( فلنق   لى )فْعلن( وفلصير 

و يد   ملنراة ، وه و سكان  من   ر الوشء حذف ساان النببهو   ور  ْص الق  ام 

فلصير )فاعالتن(  يف  الرَّ   المديد   ويد    )فاعالن(  فلنق   لى     م  )فاعالْو( 
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 )فعوْ (.   ويد   الملقارب يف )فعولن( فلصير وال فيف  وهما االمديد ،

موموعذا الن  ام   وتد   حذف  وهو  الوشء     وهو   من   ر  الكام     ،  يف    يد   

لن(. )ملفا( فلنق   لى  فلصير )ملفاعلن(  )فع 

مفرو   م  لْ الصَّ ام   وتد  حذف  وهو  الوشء     وهو  من   ر  يف  ،  بالنريع  م ل  

( فلصير  )مفعو( فلنق   لى )فْعلن(.  )مفعوالو 

النريع  موطور  ، وهو يد    من الوشء    وهو  سكان النابع الملنرك  ف  قْ الو  ام  

 (. )مفعوالْو( فلنق   لى )مفعوالنْ  ( فلصيرالمننر  يف )مفعوالو  مناوك و

يف النريع  مع زحاف ال ب   وهو يكون    وهو حذف النابع الناان ،  ف  ْو الك  ام  

فلصيرالمند    )مفعوالو(  يف  لن( الع  )م    وذلك  )فع  فلنق   لى  أيًضا  يد    و  ( 

 المننر  فلصبح )مفعوال( فلنق   لى )مفعولن(. مناوك النريع وموطور 

الشحافعل   وهناك   مور   وه    توري   ، الوزن  يف  تؤار  ال  واحدة  علة     مناا 

د   ال  ي  وهو حين،  ال فيف والمولث       ال علىال يد   واللوعيث  ،  اللوعيث

  التن( فلنذف العين أو الال  فلصير با لصار  يكون يف )فاع هو  ، و  اللشامهيوب  

 )فاعاتن( أو )فاالتن( فلنق   لى )مفعولن(. 

 ن  ران يف الوزعلَّلان تؤاوهناك 

اًل     ْر    أوَّ أوَّ  ال   يف  يقع  الذي  الوشء  من  اموَّ   الملنرك  النرف  وهو  سقاخ 

يف  )مفاعيلن(  يف  وذلك   ، الموموع  الوتد  من  اإلسقاخ  ال  يكون  وال   ، البي  

الوافر  يف  و)مفاعللن(   ، )مفعولن(  فلنق   لى  ْيل ن(  )فاع  فلصير  والاشج  المضارع 

)فا فلفلصير  ل ن(  ل  )مفْ ع  فلصير  نق   لى  والملقارب  الطوي   يف  و)فعولن(   ، ل ع ل ن( 

ْعل ن(.   ْول ن( فلنق   لى )ف   )ع 
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ْش   اانًيا     زيا ٌة يف أوَّ   شء من البي  ال ي علدا هبا يف اللقطيع. وهو ال  

 

 صطلحات أخرى م

 . هو أن ينلم الوشء من الشحافالم  نَّ ال

 والشيا ة.  لنق من ا الضرب  ينلم العرو  أو أنْ صنيح  ال

 ما اسلوىف أ شاء  ائرته من عرو  وضرب  بال نق  ، االكام .   ا   اللَّ 

 ما اسلوىف أ شاء  ائرته من عرو   وضرب  بنق  ، االطوي .   الوايف 

ْشء  ضربه.    الموشوء   و  
ه  ْشء  عروض   ما ذهب   

 ذهاب  نصف  البي . الموطور  

 ذهاب  الث  البي .   المناوك  

 

لا  أو ا    لاًما تدوين   أنن  ر ع  يف  المصطلناو  لى بعض الب اللنبيه  لى  ذه 

  ، فوضع    العرو  ، عدا مصطلح الشحافاو االرتبا ية ، فلم أقف له على تنمية  

  هذا المصطلح. واهلل الموفِِّ.  -با لاا ي-له 

 .وصلَّى اهلل على نبينا منمد و له وسلَّم
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